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VIU LA PREHISTÒRIA! 
 
Les mines prehistòriques de Gavà són les mines en galeria més antigues 
d’Europa, amb 6.000 anys d’antiguitat i les úniques dedicades a 
l’extracció de variscita, un mineral semipreciós de color verd utilitzat per 
fer joies. 
 
Els pobladors de Gavà, un cop havien buidat les galeries del preuat 
mineral, utilitzaven aquests espais per abocar-hi les deixalles, tan les 
domèstique del dia a dia, com el rebuig que produïa la mateixa 
extracción minera. A més a més, alguns d’aquests espais, també foren 
reaprofitats per realitzar-hi enterraments, comuns i individuals, els quals 
eren acompanyats en alguns casos per rics aixovars funeraris. 
 
Tot plegat fa el jaciment de les mines prehhistòriques de Gavà, sigui un 
jaciment arqueològic únic i indispensable per recontruir el neolític 
europeu. Una veritable finestra a la prehistòria… 
 
Actualment, el Parc Arqueològic Mines de Gavà acull la visita a les mines 
neolítiques. Inaugurat el 2007, el Parc és un referente de coneixement 
del neolític a Europa. Avançats elements audiovisuals i multimèdia i 
l’espectacular reproducción d’una mina reproduïda i accesible per a 
tothom, converteixen la visita en un divertiment alhora que els escolars 
reviuen el passat i són protagonistas d’una autèntica expedició 
arqueològica. 
 
El Servei Pedagògic del Parc Arqueològic de les Mines de Gavà neix amb 
la voluntat de difondre un patrimonio cultural únic a Europa i d’oferir 
activitats i recursos didàctis de qualitat a la comunitat educativa de 
Catalunya i arreu. 
 
Des d’una metodologia orientada a l’acció i amb un ampli ventall 
d’estratègies d’intervenció (tallers, activitats d’educació en lleure, 
visites comentades, tallers sensorials, etc.) el Servei Pedagògic ofereix 
activitats i recursos adaptats a les exigències curriculars dels diferents 
nivells educatius i necessitats específiques d’aprenentatge. 
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GUIA D’ACTIVITATS 
 
El Servei Pedagògic del Parc Arqueològic Mines de Gavà posa a 
disposició de la comunitat educativa diferents activitats i recursos 
pedagògics adaptats a les exigències curriculars d’algunes àrees de 
coneixement i nivells d’apreentatge. Alhora hem fet un especial esforç 
per oferir serveis exclusivament adreçats a mestres i professors i 
professores. 
 
Així posem a la vostra disposició: 
 
Guia del Parc Arqueològic Mines de Gavà, informació especialitzada 
sobre el jaciment. 
 

Els paquets Visita guiada  + Taller: una fórmula idònia per 
gaudir d’una experiència inoblidable al Parc, adreçada a Educació 
Infantil, Primària i Secundària, Batxillerat, cicles formatius d’àmbit 
tecnològic, aules universitàries i grups amb necessitats específiques 
d’aprenentatge. 
 

• Visita / Taller “En Roc i la Mina ens acompanyen al Parc” 
• Visita guiada + Taller “Artesans de l’argila” 
• Visita guiada + Taller “La joieria prehistòrica” 
• Visita guiada + Taller “Investigació oberta: neolític” 
• Visita guiada al Parc Arqueològic Mines de Gavà 
• Treball de síntesi: “L’ésser humà, actor en el paisatge” 
• Necessitats específiques: visita sensorial. 

 

La Guia de Recursos del Parc una eina completa, pràctica i 
rigorosa amb propostes pedagògiques per preparar la visita dels vostres 
alumnes al Parc i activitats per un treball posterior a l’aula. 
 

La maleta didàctica “La Mina en una maleta”, un recurs 
indispensable per treballar el neolític a l’aula, que conté reproduccions 
de les preces i objectes trobats al jaciment, únic al món, de les mines de 
Gavà. Inclou propostes de treball a l’aula. 
 


